
Comissão de Recursos Humanos 

 
Foi uma vitória do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo a aprovação da Resolução 

004/2013, após uma análise sobre o RH, as dificuldades, considerações e propostas, em 23/11/13, no 

Diário Oficial – pág. 24 foi publicada a Resolução e precisamos discutir como fazer para que seja 

cumprida. 
 

 

Comissão de Saúde da População Negra 
 

Esse ano houve um grande avanço nos trabalhos da Comissão: realizamos em 13/08/2013 o IV 

Seminário Municipal sobre Saúde da População Negra, que teve como objetivo consolidar a 

implementação da Política Nacional de Saúde da População Negra, com base nos eixos norteadores: 

racismo institucional; inclusão e análise do quesito raça/cor; promoção da equidade para doenças de 

maior prevalência; linha de cuidados de Anemia Falciforme; educação permanente e participação 

popular. 

  Realizamos com sucesso a III Conferencia Municipal da Saúde da População Negra e o texto 

final encontra-se disponível no site do Conselho. Clique aqui. 

Para o próximo ano, em parceria com a Comissão de Comunicação, será produzido um folder para dar 

mais visibilidade à Comissão. 

 

Comissão Inter Intra Conselhos 
 

Fechamos com chave de ouro o processo de eleição do Conselho Gestor do Hospital de Cidade 

Tiradentes, em 18/04 ocorreu a posse dos conselheiros, com publicação no Diário Oficial. Realizamos 

23 oficinas, de onde sairam diversas propostas dos Conselhos Gestores das Supervisões Técnicas, 

inclusive a reciclagem do curso para conselheiros.  

Nesse sentido, estamos participando do GT, que junto com a Escola Municipal de Saúde, irá elaborar 

um documento norteador para trabalhar o assunto. Conseguimos aprovar a Resolução 003/2013: onde 

houver mais de um equipamento de saúde no mesmo prédio, haverá somente um Conselho Gestor. A 

Comissão acompanhou e visitou 14 Supervisões e diversas unidades de saúde (eleições, quórum, 

paridade, etc).  

As oficinas realizadas pelas Supervisões Técnicas de Saúde durante o ano passado foram tema de 

Seminário realizado no dia 21 de maio. As discussões foram embasadas no resultado do levantamento 

feito pelo Conselho Municipal de Saúde (2010-2011) com referência a situação do controle social feito 

pelos Conselhos Gestores de Saúde. 

 

 

Comissão de Orçamento e Finanças 
 

A Comissão obteve avanços quanto ao Relatório da Prestação de Contas Quadrimestral: antes 

recebíamos no dia da apresentação para o Pleno do Conselho e agora, recebemos com 15 dias de 

antecedência, para que possamos analisar e realizar os questionamentos. Participamos das reuniões da 

Comissão de Saúde da Câmara Municipal.  

Solicitamos ao Núcleo Técnico de Contratos, o acesso aos relatórios da prestação de contas das 

OS. Fomos convidados a participar do sistema WEBSAASS, onde recebemos a senha de acesso.  

Iniciamos um diálogo, a pedido da Comissão de Comunicação, sobre o contrato com a SPEEDCAST, 

resultando no melhor uso da estrutura contratada junto à mesma, para o Conselho Municipal de Saúde. 

Foi solicitada junto à Secretaria Municipal de Saúde, a contratação de uma assessoria técnica 

jurídico/contábil, mas até o momento, não recebemos resposta.  

Iniciamos um projeto para que haja a prestação de contas das Coordenadorias com os conselheiros da 

base, para que se apropriem desse trabalho. Realizamos também, uma reunião com os coordenadores 

de todas as Coordenadorias regionais para otimizar o uso do recurso destinado ao controle social, por 

exemplo: no transporte, alimentação, etc. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=153794


 

 

 

 

 

Comissão de Saúde Mental 
 

A Comissão acompanhou e participou das discussões e atividades ligadas às políticas e programas da 

saúde mental na cidade de São Paulo.  Foi realizado um Seminário no dia 24/04/2013, e teve como 

tema: Construindo uma política intersetorial da saúde mental. O evento contou com a participação 

de 320 pessoas entre usuários, trabalhadores, gestores, prestadores e familiares. Estiveram presentes: 

Dr. Myres, da área técnica de saúde mental, Dr. Artur Alves Pinto – Promotor público, e a chefia de 

gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. 

Foi realizada com êxito, a III Conferência Municipal de Saúde Mental cujo texto final encontra-se 

disponível no site do Conselho. Clique aqui. 

Para fechar o ano de 2013, no dia 18 de dezembro, participamos da apresentação da Rede Sampa de 

Saúde Mental, ocorrida no Anhembi.   

 

 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 

 
Em 26/04/13, participamos do Ato em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, 

no auditório da SMS/SP, onde ocorreu o lançamento das diretrizes da Secretaria Municipal de 

Saúde/SP no campo da saúde do trabalhador, com a priorização dessa área dentro da Rede de Atenção 

Integral à Saúde. Estavam presentes: Dr. Paulo Puccini (Secretário de Saúde Adjunto); Conselhos 

Gestores das CRST; representantes das centrais sindicais (CUT/CTB/UGT/Força 

Sindical/CGTB/NCST/CGT); entidades sociais, movimento popular; Secretarias Municipais do 

Trabalho e da Mulher; além de diversos profissionais da Coordenação de Saúde do Trabalhador/SMS. 

Os investimentos serão para a educação permanente, para a melhoria geral dos CRST e para a 

campanha: Profissional de Saúde Notifique! 

Realizamos no dia 28/06/13, na FMU, o Seminário: A Política de Saúde do Trabalhador no 

Município de São Paulo, com a participação de cerca de 300 pessoas, entre usuários, trabalhadores e 

gestores do SUS e instituições afins. Os objetivos principais foram integrar a saúde do trabalhador no 

SUS da cidade de São Paulo, resgatando seu protagonismo e identificando novos desafios para a área, 

considerando o trabalho como um dos determinantes do processo saúde-doença. Para isso é 

fundamental que a formulação conjunta da Política Municipal de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora seja discutida com o movimento sindical e popular. Contamos com palestras da Dep. 

Fed. Luiza Erundina (que designou uma emenda para a saúde do trabalhador no município de SP), do 

Dep. Est. Carlos Neder, representantes da FUNDACENTRO/Min. Trabalho, da Dra. Maria Maeno 

(USP) e do Prof. Francisco Lacaz (UNIFESP). 

Destacamos o evento da Posse dos Conselhos Gestores de Saúde dos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador do Município de São Paulo, que no dia 30/10/13 lotou o auditório da SMS, 

contando com a presença do Secretário Adjunto, diversos conselheiros municipais de saúde (CIST), 

representantes das centrais sindicais, entidades e movimentos populares. Na ocasião, foi ressaltado o 

papel primordial do controle social na formulação, acompanhamento e execução das ações para a 

saúde do trabalhador e foi notificado que haverá, em breve, a mobilização para a etapa municipal da 

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. 

 

Comissão de Saúde da Mulher 

 
A Comissão foi instalada em 26/06/13, com a eleição da coordenação. No dia 23/07/13, aconteceu a 2ª 

apresentação estratégica, da Área Técnica de Saúde da Mulher.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=153794


Na reunião de agosto, dia 28/08/13, houve discussões sobre Planejamento Familiar e propostas para a 

Conferência Municipal de Saúde. Em setembro, realizamos visitas em algumas unidades de saúde e 

hospitais das Coordenadorias Leste e Sul. No mês de outubro, a Secretaria Municipal de Políticas para 

as Mulheres fez uma apresentação para a Comissão e no mês de novembro, o tema da reunião foi: A 

violência contra as mulheres: física, mental e obstétrica. No último dia 12/12/13, ocorreu a 

apresentação dos trabalhos desenvolvida pela Comissão aos conselheiros das Supervisões Técnicas de 

Saúde. 

 

Comissão de Comunicação 

 
As reuniões da Comissão de Comunicação estão com a participação cada vez maior de conselheiros, 

colaboradores e convidados. Destacamos a volta do Jornal do Conselho Municipal de Saúde, a 

confecção do Folder e a realização do documentário “Conheça o Conselho” em parceria com o Canal 

Profissional, da Rede São Paulo Saudável. 

Foi realizado no dia 05/12/13, na APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas), o 1º Seminário 

da Comissão de Comunicação, com o tema “O papel da comunicação no controle social do SUS: ações 

e perspectivas”, com a presença de 132 participantes, entre usuários, trabalhadores e gestores. Houve a 

participação de diversos conselheiros municipais de saúde. 

Os palestrantes elogiaram a iniciativa do Conselho Municipal, foi um seminário alto nível e inédito do 

controle social sobre esse tema tão atual. No dia 11/12/13, foi realizada uma reunião de avaliação do 

Seminário, onde recebemos diversas contribuições.  Dessa forma contamos com diversas avaliações 

dos conselheiros gestores das Supervisões Técnicas enviados à Comissão de Comunicação através de 

e-mail. Surgiram nesta reunião, outras propostas para serem realizadas por esta Comissão em 2014, 

tais como: 

1. Oficinas sobre mídias digitais; 

2. Incluir a comunicação como pauta nos cursos para conselheiros gestores; 

3. Incentivar a inclusão digital dos conselheiros; 

4. Fazer da comunicação um instrumento de gestão nos Conselhos Gestores das Supervisões; 

5. Ampliar as redes sociais, garantindo a participação popular, aperfeiçoando a comunicação dos 

conselhos. 

  

COMISSÃO DST/AIDS 

 
A Comissão Municipal de DST Aids do Conselho Municipal de Saúde no decorrer de 2013 discutiu 

intensamente diversas questões relacionadas às DST Aids no município de São Paulo. Dentre algumas 

pautas destacamos: a realização de visitas nos serviços especializados em DST (GT Visitas), 

construção de um relatório condensado das visitas e reunião muito produtiva com diversos atores – PM 

DST Aids, Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadorias e Supervisão de Saúde, sociedade civil 

organizada e demais membros que compõem a CMA. 

Destacamos também a realização do Seminário: “As políticas públicas de saúde em relação às 

DST/AIDS”, que antecedeu a 17ª. Conferência Municipal de Saúde e Conferencias Temática. Neste 

espaço contamos com participação de representantes da Atenção Básica, do PM DST Aids, da 

Regulação e da Rede Hospitalar. Oportunidade pra discutir propostas para a IV Conferencia Municipal 

de DST Aids, cujo texto final pode ser acessado no site do Conselho. Clique aqui. 

Para finalizar discutimos ainda a falta de recursos humanos na rede de serviço de saúde e participação 

na avaliação da PAM 2103 e a elaboração da PAM 2014 – Programação Anual de Metas.  

 

 

Comissão de Política Pública de Saúde 
 
A Comissão, na sua finalidade de apreciar as políticas e programas de saúde, denúncias, acompanhar a 

execução do Plano Municipal de Saúde, realizou no período 2012-2013, 21 reuniões ordinárias e nove 

extraordinárias. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=153794


 Nesse período foram analisados 51 documentos, dentre os quais se destacam: Relatório Anual de 

Gestão-RAG, de 2011 e 2012, que são as realizadas anuais do Plano Municipal de Saúde; Índice de 

Indicadores de Transição (Sispacto); Projeto de Residência Bucomaxilofacial da Faculdade de 

Odontologia e Hospital Universitário da USP; Programa Hospitalar Domiciliar (PROHDOM); 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pro-PET Saúde); Ação 

Concentrada Hora Certa Móvel, que está realizando exames de imagem nas regiões; Programa Melhor 

em Casa, que entre seus principais objetivos é o atendimento ao paciente acamado ou com dificuldade 

de locomoção em sua própria residência; Curso "Educação Popular em Saúde”, voltado para agentes 

comunitários de saúde.  

A Comissão realizou dois Seminários sobre o Plano Municipal de Saúde com o objetivo de 

familiarizar os Conselheiros Gestores das Supervisões Técnicas de Saúde com esse Plano, na sua 

construção e acompanhamento. O primeiro foi realizado em 2012 em um só evento e o segundo 

Seminário, realizado em 2013, foi descentralizado pelas cinco Coordenadorias Regionais de Saúde. A 

Comissão também realizou visitas para conhecer “in loco” a realidade apontada por denuncias vindas 

de usuários. 

 


